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KI. USC-08 Karta informacyjna
Wersja nr 2

z dnia 01.06.2015r.

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem
małżeństwa

I Podstawa prawna

 Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 583),

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1741 ze zmianami),

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1628 ze zmianami).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 Urząd Stanu Cywilnego,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw,
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw,
Pokój Nr 1

e-mail: usc@krasnystaw.ug.gov.pl 

III Wymagane wnioski

 Wniosek o przyjęcie oświadczenia, ( w załączeniu).

IV Wymagane załączniki

 Brak

V Dokumenty do wglądu

 Dokument tożsamości

VI Termin załatwienia sprawy

  Niezwłocznie.
 Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza siedzibą USC gminy Krasnystaw, a

wnioskodawca nie dysponuje np. kopią odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o
rozwiązaniu  przez  rozwód,  sprawa  jest  załatwiana  niezwłocznie  po
zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

VII Opłaty

 Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.
      Wpłaty można dokonać na konto:

Urzędu Gminy Krasnystaw 
05 8200 0008 2001 0000 2189 0002

      bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Banku Spółdzielczego
      w Krasnymstawie oraz w kasie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy  
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      Krasnystaw.

VIII Tryb odwołania

 Brak

IX Uwagi

 Oświadczenie można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się
wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

 Po upływie trzymiesięcznego terminu lub jeśli w grę wchodzi zmiana na inne
nazwisko niż noszone przed zawarciem małżeństwa, zmiany nazwiska można
dokonać w trybie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia 
i nazwiska (patrz: Zmiana nazwiska lub imienia).

 Po naniesieniu w akcie małżeństwa wzmianki  o zmianie nazwiska (ok. 3-4
dni)  można  uzyskać  odpis  aktu  małżeństwa  z  adnotacją  o  rozwiązaniu
małżeństwa i o zmianie nazwiska ( patrz: Odpis aktu małżeństwa),

Opracowała

Renata Gałan

Sprawdziła

Ewelina Janowczyk

Zatwierdził

Janusz Korczyński
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